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OFERTA SPONSORSKA



UKS Maniac Gym

Klub sportowy, działający w Białymstoku od 26 lat ma na swoim 

koncie organizację wielu imprez z dziedziny kulturystyki i 

fitness: 

- 3-krotnie Mistrzostwa Świata (2016, 2012, 2009) 

- Mistrzostwa Europy (2005) 

- Międzynarodowy Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness (2017) 

- 14-krotnie Mistrzostwa Polski (2016, 2010, 2007, 2004 (2- 

krotnie), 2003 (2-krotnie), 2002 (2-krotnie), 2000 (2-krotnie), 

1988, 1996, 1987)

Organizator



Współpraca 

z mediami

Od wielu lat współpracujemy z różnymi mediami 

lokalnymi i ogólnokrajowymi, które chętnie wspierają 

nasze imprezy. Transmisje i retransmisje prowadziły 

w przeciągu 26 lat naszej działalności m.in. TV Polsat, 

TVP2, Canal+, Wiadomości Sportowe TVP1, TVN24, 

czy  TV Tele5. 

Informacje o Mistrzostwach w Kulturystyce i Fitness 

pojawiały się w radiu, prasie, portalach 

społecznościowych i stronach internetowych.



2016
Statystyka 

 z Mistrzostw Polski i Świata

500
Zawodników  z  49  krajów  na  

Mistrzostwach  Świata  w  Fitness  w  2016  

ponad 200
zawodników  na  Mistrzostwach  Polski  w  

Fitness  w  2016  

1000
widzów  na  sali

1.000.000
zasięg  poprzez  media



2018
Mistrzostwa Świata w Fitness 

800
Planowana  l iczba  zawodników  i  
zawodniczek  na  najbliższych  

Mistrzostwach  Świata  w  Fitness  w  2018

60 krajów świata 



Sponsorzy
1. Wszyscy sponsorzy otrzymują- tytuł “Sponsor Mistrzostw Świata 

w Fitness ” oraz prawo do używania tytułu przez rok poczynając od 

dnia podpisania umowy. 

2. Promocja firmy poprzez podanie do wiadomości publicznej 

informacji o sponsorowaniu Mistrzostwa Świata w Fitness: 

- w oficjalnych informacjach PAP, redakcji prasowych, radiowych i 

telewizyjnych zapowiadających zawody oraz przekazujących 

wyniki, a także wywiad ze sponsorem oraz przedstawienie firmy na 

łamach prasy regionalnej 

- w materiałach informacyjnych na konferencję prasową 

- w komunikacie informacyjnym przesyłanym do ponad 2000 

klubów 

- umieszczenie kolorowego logo firmy na plakatach (2000 sztuk) 

zapowiadających  Mistrzostwa Świata w Fitness 

- umieszczenia logo firmy w newsletterze wysyłanym do firm 

współpracujących i klientów fitness  klubu Maniac Gym 

 -  umieszczenie nazwy firmy na specjalnych zaproszeniach dla 

gości honorowych 



1. Reklama firmy  podczas Mistrzostw Świata w Fitness: 

- wielokrotne odczytanie nazwy firmy jako sponsora oraz przedstawienie informacji o Firmie podczas oficjalnego otwarcia  

Mistrzostw Świata w Fitness przez prowadzącego ceremonię 

- emitowanie na 1 telebimie ustawionym na scenie, łącznie 5 godzin spotu reklamowego firmy w czasie zawodów oraz w 

trakcie przerw technicznych 

- umieszczanie logo firmy w kolorowym folderze (1500 sztuk), w eksponowanym miejscu na 2 stronach folderu zgodnie z 

oczekiwaniami sponsora 

- umieszczenie logo firmy na biletach 

- umieszczenie logo firmy w formie nadruku w tle sceny dla zawodników , przeznaczonym wyłącznie dla sponsorów  

Mistrzostwa Świata w Fitness wg uznania Sponsora i uzgodnień 

- rozłożenie materiałów reklamowych firmy (foldery, ulotki) przy wejściu głównym, na widowni oraz rozdawanych przez 

obsługę 

- dodatkowe banery rozstawione w holu podczas rozgrywania Mistrzostw Świata w Fitness 

- inserty (1500 sztuk) do materiałów reklamowych i organizacyjnych Mistrzostw Świata w Fitness 

- zamieszczenie logo na ściance konferencyjno- fotograficznej w strefie Mix Zone 

- reklama w przekazie internetowym na żywo na oficjalnej stronie Federacji Światowej IFBB, która dotrze do 180 krajów 

zrzeszonych w IFBB 

- miejsce wystawowe o pow. 20mkw 

2. Specjalne zaproszenia (sześć) dla gości honorowych 

3. Udział w bankiecie zorganizowanym po zakończeniu  Mistrzostw Świata w Fitness 

 

Reklama Sponsora Głównego



1. Reklama firmy  podczas Mistrzostw Świata w Fitness: 

- wielokrotne odczytanie nazwy firmy jako sponsora oraz przedstawienie informacji o Firmie podczas oficjalnego otwarcia  

Mistrzostw Świata w Fitness przez prowadzącego ceremonię 

- emitowanie na 1 telebimie ustawionym na scenie, łącznie 2 godzin spotu reklamowego firmy w czasie zawodów oraz w 

trakcie przerw technicznych 

- umieszczanie logo firmy w kolorowym folderze (1500 sztuk), w eksponowanym miejscu na 1 stronie folderu zgodnie z 

oczekiwaniami sponsora 

- umieszczenie logo firmy na biletach 

- umieszczenie logo firmy w formie nadruku w tle sceny dla zawodników , przeznaczonym wyłącznie dla sponsorów  

Mistrzostwa Świata w Fitness wg uznania Sponsora i uzgodnień 

- rozłożenie materiałów reklamowych firmy (foldery, ulotki) przy wejściu głównym, na widowni oraz rozdawanych przez 

obsługę 

- dodatkowe banery rozstawione w holu podczas rozgrywania Mistrzostw Świata w Fitness 

- inserty (1500 sztuk) do materiałów reklamowych i organizacyjnych Mistrzostw Świata w Fitness 

- zamieszczenie logo na ściance konferencyjno- fotograficznej w strefie Mix Zone 

- miejsce wystawowe o pow. 12mkw 

- reklama w przekazie internetowym na żywo na oficjalnej stronie Federacji Światowej IFBB, która dotrze do 180 krajów 

zrzeszonych w IFBB 

2. Specjalne zaproszenia (cztery) dla gości honorowych 

3. Udział w bankiecie zorganizowanym po zakończeniu  Mistrzostw Świata w Fitness 

Reklama Sponsora Platynowego



1. Reklama firmy  podczas Mistrzostw Świata w Fitness: 

- wielokrotne odczytanie nazwy firmy jako sponsora oraz przedstawienie informacji o Firmie podczas oficjalnego otwarcia  

Mistrzostw Świata w Fitness przez prowadzącego ceremonię 

- emitowanie na 1 telebimie ustawionym na scenie, łącznie 1 godziny spotu reklamowego firmy w czasie zawodów oraz w 

trakcie przerw technicznych 

- umieszczanie logo firmy w kolorowym folderze (1500 sztuk), w eksponowanym miejscu na 1/2 strony folderu zgodnie z 

oczekiwaniami sponsora 

- umieszczenie logo firmy na biletach 

- umieszczenie logo firmy w formie nadruku w tle sceny dla zawodników , przeznaczonym wyłącznie dla sponsorów  

Mistrzostwa Świata w Fitness wg uznania Sponsora i uzgodnień 

- zamieszczenie logo na ściance konferencyjno- fotograficznej w strefie Mix Zone 

- miejsce wystawowe o pow. 8mkw 

- reklama w przekazie internetowym na żywo na oficjalnej stronie Federacji Światowej IFBB, która dotrze do 180 krajów 

zrzeszonych w IFBB 

2. Specjalne zaproszenia (trzy) dla gości honorowych 

3. Udział w bankiecie zorganizowanym po zakończeniu  Mistrzostw Świata w Fitness 

 

Reklama Sponsora Złotego



1. Reklama firmy  podczas Mistrzostw Świata w Fitness: 

- wielokrotne odczytanie nazwy firmy jako sponsora oraz przedstawienie informacji o Firmie podczas oficjalnego otwarcia  

Mistrzostw Świata w Fitness przez prowadzącego ceremonię 

- emitowanie na 1 telebimie ustawionym na scenie, łącznie 1/2 godziny spotu reklamowego firmy w czasie zawodów oraz w 

trakcie przerw technicznych 

- umieszczanie logo firmy w kolorowym folderze (1500 sztuk), w eksponowanym miejscu na 1/3 strony folderu zgodnie z 

oczekiwaniami sponsora 

- umieszczenie logo firmy na biletach 

- umieszczenie logo firmy w formie nadruku w tle sceny dla zawodników , przeznaczonym wyłącznie dla sponsorów  

Mistrzostwa Świata w Fitness wg uznania Sponsora i uzgodnień 

- zamieszczenie logo na ściance konferencyjno- fotograficznej w strefie Mix Zone 

- miejsce wystawowe o pow. 6mkw 

- reklama w przekazie internetowym na żywo na oficjalnej stronie Federacji Światowej IFBB, która dotrze do 180 krajów 

zrzeszonych w IFBB 

2. Specjalne zaproszenia (dwa) dla gości honorowych 

3. Udział w bankiecie zorganizowanym po zakończeniu  Mistrzostw Świata w Fitness 

Reklama Sponsora Srebrnego



1. Reklama firmy  podczas Mistrzostw Świata w Fitness: 

- umieszczanie logo firmy w kolorowym folderze (1500 sztuk), w eksponowanym miejscu na 1/3 strony folderu zgodnie z 

oczekiwaniami sponsora 

- umieszczenie logo firmy na biletach 

- umieszczenie logo firmy w formie nadruku w tle sceny dla zawodników , przeznaczonym wyłącznie dla sponsorów  

Mistrzostwa Świata w Fitness wg uznania Sponsora i uzgodnień 

- zamieszczenie logo na ściance konferencyjno- fotograficznej w strefie Mix Zone 

- miejsce wystawowe o pow. 4mkw 

- reklama w przekazie internetowym na żywo na oficjalnej stronie Federacji Światowej IFBB, która dotrze do 180 krajów 

zrzeszonych w IFBB 

2. Specjalne zaproszenia (dwa) dla gości honorowych 

3. Udział w bankiecie zorganizowanym po zakończeniu  Mistrzostw Świata w Fitness 

Reklama Sponsora Brązowego



 

- Miejsce wystawowe niezabudowane min. 10mkw 

 

- Reklama firmy w folderze poświęconej Mistrzostwom Świata w Fitness 

format A5 (1 strona , 1/2 strony lub  1/3 strony) 

 

Uwaga: ilość miejsc wystawowych jest ograniczona. 

 

DODATKOWA OFERTA 

REKLAMOWO-WYSTAWOWA



Kontakt 
Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79 A, 
15-201 Białystok 

tel./fax 85/ 740 69 31 

e-mail: info@maniacgym.pl 

www.maniacgym.home.pl/fitness


